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 ینناطق بدر م Turbinidaeو  Trochidae یهاگونه از خانواده 4 یافتراق یصتشخ 

با استفاده از  سوهانکساختار  یفارس( براساس بررس یجهرمز )خل یرهجز یکشند

 نگاره یالکترون یکروسکوپم
 

 
 

 

 شگاه آزاد اسالمی ورامین، ایرانپیشوا، دان -شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامینگروه زیست: نسترن حسین 

 پیشوا، دانشگاه آزاد اسالمی ورامین، ایران -شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامینگروه زیست:  *مریم عیدی 

 شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه زیست: اردالنآریا اشجع

 19735-181پستی:صندوق
 

 1396 شهریورتاریخ پذیرش:            1396 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

های خانواده پایانشکم تحقیق حاضر، تشخیص افتراقی باشد. هدف ازسوهانک مشخصه مهمی در مطالعه سیستماتیکی گاستروپودها می            

Trochidae وTurbinidae  ط مطالعه سوهانک با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره بود. در مناطق بین کشندی جزیره هرمز توس

ها تر از یک متر انجام شد. نمونهایستگاه در مناطق بین کشندی جزیره هرمز و عمق کم 6و از  1395برداری گاستروپودها در فصل بهار نمونه

ها هضم و سوهانک جدا شده و توسط میکروسکوپ ، مواد آلی نمونهبالفاصله فریز شده و به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از مطالعه مورفومتریک

(، Trochidae)خانواده  Trochus firmus ،Trochus erithreusگونه شامل  4الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه حاضر، 

Lunella coronata  وTurbo radiatus  خانواده(Turbinidaeشناسایی شدند. نوع سوهانک در گ )های ونهTrochus firmus ،

Trochus erithreus  وLunella coronata ای در این سه گونه تفاوت ها ی مرکزی، جانبی و حاشیهریپیدوگلوسان بود که شکل دندان

روسکوپ تحقیق حاضر داللت بر این دارد که بررسی سوهانک توسط میک نتایج بود. تنیوگلوسان Turbo radiatusگونه  در سوهانک نوع داشت.

 باشد.تر گاستروپودها میالکترونی نگاره روش مناسبی برای شناسایی دقیق
 

  پایان، جزیره هرمز، سوهانک، شناسایی افتراقی، خلیج فارس، میکروسکوپ الکترونی نگارهشکم کلمات کلیدی:

 maryameidi@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 حشرات، از بوده و پس دریازی رده جانوران ترینبزرگ پایانشکم       

 ها،لیسه ها،حلزون هستند. جانوری رده ترینبزرگ نوعت نظر از

 جانوران از هاچسبخاره و دریایی هایصدف انواع زمینی، هایحلزون

 (.2010و همکاران، Barco هستند ) پایانشکم رده در ترشدهشناخته

ها چشم و حسی شاخک چهار یا سر مشخص داشته که دو پایانشکم

 همینبه و شودمی استفاده پا عنوانبه هاآن شکم. دارد قرار روی آن

 و هستند 2دوپایه یا 1پایهتک این جاندارن. دارند نام پاشکم ،خاطر

 از بعد و آغاز دهان از هاآن گوارش دستگاه. دارند جنسی تولیدمثل

یابد. سیستم گوارشی می پایان دفعی به مجرای روده معده و دان،چینه

های غذایی تمام رژیم ل یافته است که تقریباًای تکامپایان به گونهشکم

و رفتارهای غذایی در بین این موجودات مشاهده می شود. تنوع 

ها عنوان یکی از خصوصیات تکاملی آنپایان بهدستگاه گوارشی شکم

آوری انرژی از محیط دارد شناخته شده و نقش مهمی را در جمع

(Guralnick  ،؛ 1999و همکارانCruz 1998ان، و همکار)سیستم . 

 و شده مطالعه خوبیبه پایانشکم در که است اجزایی از یکی گوارشی

( Padilla ،1998است ) سیستم این هایاندام ترینیکی از مهم سوهانک

 Meirellesدارد ) فیلوژنی و بندیطبقه مطالعات در ایویژه اهمیتو 

 مشخصه بهتری نسبت به سوهانک .(Matthews-Cascon ،2003و 

 بین بندیطبقه هایتفاوت کنندهمنعکس صدف بوده و شناسیریخت

 گذشته در هاگونه بندیطبقه. (Deniz ،2007و  Beriaاست ) ایگونه

به فیلوژنی روابط و بوده تشریحی صفات و پوسته مشخصات مبنای بر

 ساختار چونهم هاییویژگی براساس بندیطبقه .شدنمی ارزیابی خوبی

 و سوهانک شناسیخرطوم و پوسته، ریخت ساختار و رنگ الگوی پا،

 بندیطبقه در طفیع نقطه که شد آغاز بیستم قرن اواسط از الروی پوسته

 (.2007همکاران،  و Franklin) است بوده گونه شناسایی دقت و افزایش

باشد صورت یک روبان کیتینی میای داشته و بهحالت دندانه سوهانک

که معموال برای خراش دادن و یا برش مواد غذایی قبل از ورود غذا 

دهنده حفره د. این اندام همراه با ضمائم تشکیلشوبه مری استفاده می

های متعدد و ادونتوفور، سبب ایجاد جریان دهانی از قبیل ماهیچه

در بین سوهانک  شود.ز مواد غذایی ریز به سمت حلق میمستمری ا

چیزخوار برای خوار و همههای گیاهها و لیسهدر حلزونپایان شکم

انوع متفاوتی از  .(2006و همکاران،  Linseد )شوتغذیه استفاده می

                                                           
1 Monoecious  
2 Dioecious  
3 Docoglossan  
4 Stereoglossan  
5 Rhipidoglossan 
6 Hystrichoglossan 

 از: عبارتند که اندشناسایی شده پایانشکم بین در سوهانک

، 6، هیستروگلوسان5، ریپیدوگلوسان4یا استروگلوسان 3دوکسوگلوسان

و  10یا راکی گلوسان 9، استنوگلوسان8، پتنوگلوسان7تنیوگلوسان

 (.Watling ،1982و  Steneck؛ Jensen ،1993) 11توکسوگلوسان 

که شکل و ساختار دندانی سوهانک اغلب منحصر به جاییاز آن

ای در مطالعات طور گستردهیک گونه یا جنس است، از آن به

، (Franklin ،2007تنان استفاده می شود )تماتیک و فیلوژنی نرمسیس

ای های شناسایی گونهعنوان یکی از ویژگیتواند بهلذا سوهانک می

جزیره هرمز از . (Wells ،1968و  Radwinمورد استفاده قرار گیرد )

شود. در گرمسیری موجود در خلیج فارس محسوب میهای نیمهاقلیم

گزارشات بیان شده است که میزان رطوبت و دمای هوای این جزیره 

باشد. ترکیب سطح تر از شهر بندرعباس میتر و مطبوعتا حدی مالیم

باشد این جزیره از رسوبات تخریبی، ماسه سنگ، کنگلومرا و مارن می

در آن کم و بیش صدف نیز وجود دارد. خاک این جزیره اغلب شور  و

که  استباشد. جزیره در اصل یک گنبد نمکی بوده یا حاوی گچ می

صورت متحدالمرکز فارس واقع شده و ساختار آن نیز به خلیج ورودی در

های تبخیری، به سمت خارج شامل سنگ داخل از کهصورتیبه باشد،می

باشد )میرزا آهن و رسوبات میوسن و پلیوسن میساختارهای حاوی 

 با چنینهم و شده ذکر موارد به توجه با (.1387باقری و همکاران، 

 و تکثیر اکولوژیکی، نظر از مدی و جزر بین منطقه اهمیت به توجه

 تناننرم اکولوژیکی بررسی و ایگونه شناسایی دریایی، آبزیان پرورش

 به دستیابی منظوربه هرمز، زیرهج سواحل مدی و جزر بین منطقه

 و سواحل این محیطیزیست نظارت و کنترل در الزم ایپایه اطالعات

 در نیاز مورد احتماالً زنده غذای تولید جهت مناسب هایگونه شناسایی

 هدف از پژوهش حاضر، .باشدمی اهمیت دارای دریایی ماهیان پرورش

 Turbinidae و Trochidae هایخانواده پایانشکم در سوهانک بررسی

 باشد. جزیره هرمز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره می
 

 هامواد و روش

در ابتدا براساس وضعیت طبیعی  های مورد مطالعه:ایستگاه       

های ساعت در نقاط مختلف ایستگاه در جهت حرکت عقربه 6منطقه، 

 GPSها با یایی ایستگاهجزیره هرمز درنظر گرفته شد و موقعیت جغراف

 (. 1و جدول  1شکل ثبت شد )

7 Taenioglossan 
8 Ptenoglossan 
9 Stenoglossan 
10 Rachiglossan  
11 Toxoglossan 
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یبردارنمونه یهاستگاهیا و هرمز رهیجز : 1شکل   

 

 نیب هیناح در یبردارنمونه ستگاهیا 6 جغرافیایی مختصات: 1جدول 

 ، خلیج فارسهرمز رهیجز یدم و جزر

 نام ایستگاه شماره
جغرافیایی  عرض

(N°) 

طول جغرافیایی 

(E°) 

 ”27/05o:56’:8” 56/28o:39’:8 جنگل حرا 1

 ”27o:5’:7” 56o:29’:15 سنگ شکن 2

3 
ای ساحل صخره

 معدن خاک سرخ
27o:5’:7” 56o:28’:6” 

4 
ای ساحل ماسه

 معدن خاک سرخ
27o:2’:1” 56o:27’:54” 

 ”27o:3’:38” 56o:25’:19 سنگ مرغان 5

 ” 27o:4’:51” 56o:26’:8 الیروبی 6
    

 یهایستگاها در یبردارنمونه استخراج سوهانک: و بردارینمونه       

مورد نظر براساس جدول جزر و مد منطقه و در زمان جزر کامل و در 

گرفت.  برداری توسط کاردک انجامنمونهانجام شد.  1394اواسط بهار 

ها به ها عکس تهیه شد. سپس، نمونهها از آنآوری نمونهقبل از جمع

واحد  یاییفنون درو  صورت فریز شده به آزمایشگاه دانشکده علوم

زاده )حسین یکمورفولوژ ییپس از شناسا .تهران شمال منتقل شدند

از سطوح مختلف نمونه،  یبردارو عکس( 1379صحافی و همکاران، 

 ،پس از ذوب شدن نمونهها جدا شد. بدین منظور، نمونهاز  سوهانک

شد.  گذاشتهبشر  یکداخل  وخارج  جانور وها شکسته صدف نمونه

 یرو حدی کهشده تا  یختهها رنمونه یدرصد رو 5/7پتاس ، سپس

 هداخل فور منتقل شدها بهنمونه یها را بپوشاند. سپس ظرف حاوآن

نگه داشته شد تا  گرادیجه سانتدر 80 یدر دما یقهدق 30مدت و به

آوردن  یرونها جدا شود. پس از ببخش یراز سا سوهانک کامالً کهزمانی

ها قسمت یهتا سوهانک از بق قرار گرفتند یتها داخل پلاز فور نمونه

در  یقهدق 3تا  2 ، سوهانکشدن یخنث یمرحله برا یندر ا .جدا شود

 همسطح شد کامالً هانکسوهادرصد قرار داده شد و  15 یکاستیداس

 قیقهد 3مدت به هاپس، آنباشد. س یدها در معرض دآن یپشت تا سطح

ها به مرحله بعد سوهانک قرار داده شدند. در یمالر یقدر محلول رق

ها توسط و طول آندرصد قرار داده 2 یکاگزالیددر اس یقهدق 2مدت 

 (.2007و همکاران،  Beriaگیری شد )اندازه کولیس

 منظوربه الکترونی نگاره: یکروسکوپبا م یبرداریرتصو       

درصد قرار داده شد.  96در الکل  یقهدق 3مدت ها بهسوهانک یری،آبگ

( Seron, South Koreaنگاره ) یالکترون یکروسکوپم توسط مطالعه برای

منظور رسانا قرار داده شد. سپس به ینیومیآلوم یهپا یها روابتدا نمونه

ها توسط طال ها سطح نمونهرفتن نمونه ینها و عدم از بهکردن نمون

ها طال، نمونه یدهو پوشش یسازداده شد. پس از آماده یدهپوشش

 شد. انجام یبرداریرتصو خالء تحت و گرفته قرار دستگاه درون

 1000و  500، 300، 200، 100یهایینمادر بزرگ یبرداریرتصو

 .(2007و همکاران،  Beria) انجام گرفت

برای شناسایی نوع سوهانک با استفاده  :سوهانک نوع ییشناسا       

های متفاوت در هر ردیف دست آمده، دنداناز تصاویر میکروسکوپی به

دست عرضی از سوهانک مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با به

شناخت پرداخته شد.  هاسوهانک ها به شناساییدندان فرمول این آوردن

 یایژهو یتسوهانک اهم کردن نوع ها در مشخصدندان ینتعداد انوع و 

باشد. یم یدندان مرکز یکشامل  سوهانک یهادندان از یفدارد، هر رد

وجود دارد  یدندان کنار یکاز  تریشب یا یکیدندان  یندر هر طرف ا

فرمول  یبندیب. ترتیایهدندان حاش یک زا تریشب یا یکو بعد از آن 

دهنده نشان ،R شود:یم یانب یرز یهااستفاده از مخففسوهانک با 

وجود نداشته  یکه دندان مرکزیباشد )در مواردیم یدندان مرکز

 یکتوسط  حاشیهدر  یکنار یهادندان (،باشدیم 0عدد  ینا ،باشد

دندان غالب وجود داشته باشه با  یکاما اگر  ،شودیعدد مشخص م

توسط عدد  یزن یایهاشح یهاشود. دندانیمشخص م Dحرف 

باشد توسط  یادز یلیها خکه تعداد آن یموارد دراما  ،شوندیم مشخص

مطالعه  ینتوجه به روش باال در ا با شوند.یداده م نمایش ∞عالمت 

 (.2007و همکاران،  Beria) شدند ییشناسا هاسوهانک

 

 نتایج
 Trochus erithreus و Trochus firmus هایگونه حاضر، مطالعه در       

های در ایستگاه Trochidaeخانواده  و Trochoideaبه باالخانواده  متعلق

 Lunellaو  Turbo radiatusهای سنگ شکن و سنگ مرغان و گونه

coronata  متعلق به باالخانوادهTrochidae  و خانوادهTurbinidae  در

https://en.wikipedia.org/wiki/Trochoidea_(superfamily)


 ....یکشند یندر مناطق ب Turbinidaeو  Trochidae یهاگونه از خانواده 4 یافتراق یصتشخ                                  همکارانو حسین 

248 
 

آوری و شناسایی مرغان و الیروبی جمع شکن، سنگ های سنگایستگاه

ای از این دو خانواده در سه ایستگاه ساحل نمونه (.2شدند )جدول 

ای معدن خاک سرخ و جنگل ای معدن خاک سرخ، ساحل ماسهصخره

 حرا یافت نشد.
 

 مورد مطالعه یهاستگاهیاآوری شده در های جمع: حضور گونه2جدول

 های یافت شدهگونه نام ایستگاه

 ,Trochus firmus, Trochus erithreus, Turbo radiates سنگ شکن

Lunella coronate 
 ,Trochus firmus, Trochus erithreus, Turbo radiates سنگ مرغان

Lunella coronate 
 Turbo radiates, Lunella coronata الیروبی

 

 های شناسایی شده عبارتند از: مشخصات گونه

این گونه متعلق به  : Trochus firmus(Philippi, 1849) گونه       

باشد. در این گونه می Trochidaeو خانواده  Trochoideaباالخانواده 

صورت خاص این گونه به صدف .بود مترمیلی 26تا  20 بین صدف اندازه

ضخیم و سفت و به شکل مخروطی و دارای شیارهای متقاطع بود. 

قرمز مشاهده  -های بنفشرنگ با رگهای صدف سبز کمرنگ زمینه

های قرمز رنگ و دارای یک کمربند با لکهشد. قاعده صدف مسطح 

 (. سوهانک در این گونه از نوع ریپیدوگلوسان با فرمول2بود )شکل 

+ ∞5 + R + 5∞ +   های دار، دندان(. دندان مرکزی دندانه3بود )شکل

های تر از دندانای کوچکهای حاشیهکناری کوچک و اندازه دندان

طول صدف به طول سوهانک چنین، میانگین نسبت جانبی بود. هم

دهنده کوچک بودن است که نشان 68/1در سه نمونه از این گونه 

 (.3تن است )جدول سوهانک نسبت به جثه نرم

 
 Trochus firmus گونه (B( و سطح پشتی )Aسطح شکمی ) :2شکل

 

 
 گونه سوهانک از نگاره یالکترون کروسکوپیم ریتصو: 3شکل 

Trochus firmusدندان . ( مرکزیR( کناری ،)Lو حاشیه )( ایM) 

این گونه متعلق : Trochus erithreus (Brocchi, 1821)گونه        

 در صدف است. طول Trochidaeو خانواده  Trochoideaبه باالخانواده 

 صاف تقریباً و مترمیلی 27 آن قطر و مترمیلی 34 تا 33 بین گونه این

 صدف راس. رنگ خاکستری یا صورتی بودو به مخروطی و متورم و

 وجود کامل دور هفت تقریباً گونه این صدف روی هایو پیچش تیز

(. در این گونه سوهانک از نوع ریپیدوگلوسان و فرمول 4داشت )شکل 

های (. دندان مرکزی فاقد دندانه، دندان5بود )شکل  ∞ :R:5:5:∞آن 

تر ای بسیار کوچکهای حاشیهدندان کناری پهن و قاشق مانند و اندازه

چنین، میانگین نسبت طول صدف به های جانبی بود. هماز دندان

کوچک  دهندهاست که نشان 99/1سوهانک در دو نمونه از این گونه 

 (.3ثه جانور است )جدولسوهانک نسبت به ج بودن

 
 Trochus erithreus گونه (B) سطح پشتی و (A) شکمی سطح :4شکل

 

 
 Trochus گونه سوهانک از نگاره یالکترون کروسکوپیم ریتصو: 5شکل 

erithreus( دندان مرکزی .R( دندان کناری ،)Lدندان حاشیه ،)( ایM) 
 

این گونه متعلق به  :Turbo radiatus (Gmelin, 1791)گونه        

 صدف متوسط و اندازه Turbinidaeو خانواده  Trochoideaباالخانواده 

 مخروطی-مرغیتخم و محکم صدف. بود مترمیلی 49 تقریباً گونه این در

 سبز و ایبا رنگ قهوه آمیخته سفید صدف داخلی رنگی ویشکل، الگ

 و تخت داخلی بخش در اپرکولوم. بودند غالب تیره هایرنگ و بود

 به و دارصدف دارای تزئینات دانه خارجی سطح و پیچ پنج با همراه

سوهانک در این گونه از نوع تنیوگلوسان  .(6بود )شکل  زیتونی رنگ

(. نسبت 7باشد )شکل می R+1+2+1+ 2صورت بود که فرمول آن به

 (.3باشد )جدول می 97/1اندازه صدف به سوهانک در این گونه 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trochoidea_(superfamily)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trochoidea_(superfamily)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trochoidea_(superfamily)
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 Turbo radiatus گونه( B( و سطح پشتی )A) : سطح شکمی6شکل

 

 
 گونهتنیوگلوسان در  سوهانک از نگاره یالکترون کروسکوپیم ریتصو: 7شکل 

Turbo radiatus( دندان مرکزی .Rدندا ،)( ن کناریLدندان حاشیه ،)( ایM) 
 

این گونه متعلق به  :Lunella coronata (Gmelin, 1791)گونه        

ف در است. اندازه صد Turbinidaeو خانواده  Trochoideaباالخانواده 

ای ای تیره یا قهوهمتر، رنگ آن قهوهمیلی 27تا  23این گونه در حدود 

متمایل به سبز بود. این گونه دارای ستونک کلفت و دو ردیف برآمدگی 

دار ها طناب مارپیچی دندانهکند و یکسان روی پیچ بدنی بود. همه پیچ

، ها تقریباً سخت بود. صدف سنگینداشته، قله صدف در این گونه

ضخیم و کروی، پیچه تخت و در تارک صدف یک سوراخ ریز دیده 

(. سوهانک در این گونه از 8شد. ستونک بسیار ضخیم بود )شکل می

باشد )شکل می  ∞:4 یا 5 :1:5 یا 4:  ∞نوع ریپیدوگلوسان با فرمول 

های های جانبی کوچک و دنداندار، دندان(. دندان مرکزی دندانه9

از دندان جانبی بودند. نسبت طول صدف به طول تر ای بزرگحاشیه

 (.3باشد )جدول می 22/1سوهانک در این گونه 

 
 Lunella coronata گونه( B( و سطح پشتی )A: سطح شکمی )8 شکل

 
 گونهریپیدوگلوسان در  سوهانک از نگاره یالکترون کروسکوپیم ریتصو: 9شکل 

Lunella coronata( دندان مرکزی .Rدندا ،)( ن کناریL( دندان حاشیه ای ،)M) 
 

صدف به  و نسبت طول  صدف و سوهانکطول  : میانگین3جدول
، Trochus firmus ،Trochus erithreusهای سوهانک در گونه

Turbo radiatus وLunella coronata 

نسبت طول صدف 

 به طول سوهانک(

طول سوهانک 

 متر()میلی

طول صدف 

 متر()میلی
 گونه

35/0 ± 71/1  36/1 ± 13  1/2 ± 91/21  Trochus firmus 

0/0 ± 99/1  71/0 ± 37/13  42/1 ± 7/26  Trochus erithreus 

12/0 ± 97/1  72/1 ± 6/24  52/0 ± 51/48  Turbo radiatus 
08/0 ± 23/1  36/1 ± 76/19  68/1 ± 27/24  Lunella coronate 

 

 بحث

های جنگل حرا، گاهها در ایستآوری نمونهدر این مطالعه جمع       

ای معدن ای معدن خاک سرخ، ساحل ماسهسنگ شکن، ساحل صخره

انجام گرفت  1394خاک سرخ، سنگ مرغان و الیروبی در فصل بهار 

های سنگ مرغان، سنگ های بررسی شده تنها در ایستگاهکه گونه

های در ایستگاه Trochus firmusگونه  شکن و الیروبی مشاهده شد.

آوری و شناسایی شد. بررسی با سنگ مرغان جمعسنگ شکن و 

میکروسکوپ الکترونی نگاره نشان داد سوهانک در این گونه از نوع 

است که تعداد زیاد   + ∞R + 5 + 5∞ + ریپیدوگلوسان با فرمول 

چنین، خواری در این گونه دارد. همدندان داللت بر رژیم غذایی گیاه

دهنده کوچک است که نشان 68/1 طول صدف به طول سوهانک نسبت

تن است. نوع سوهانک تاکنون در بودن سوهانک نسبت به جثه نرم

در  Trochus erithreusگونه  این گونه شناسایی و گزارش نشده است.

آوری شد. سوهانک در های سنگ شکن و سنگ مرغان جمعایستگاه

ت است که دالل ∞ :R:5:5:∞این گونه از نوع ریپیدوگلوسان با فرمول 

چنین، میانگین نسبت طول صدف به خواری دارد. همبر رژیم گیاه

دهنده کوچک بودن سوهانک نسبت بود که نشان 99/1طول سوهانک 

( نیز نوع سوهانک را در این 1392پور )به جثه جانور است. عیسی

بررسی با میکروسکوپ الکترونی نگاره  ریپیدوگلوسان معرفی کرد. گونه

 Trochus firmusکه نوع سوهانک در دو گونه ینرغم انشان داد علی
ریپیدوگلوسان است و نسبت طول صدف به  Trochus erithreusو 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trochoidea_(superfamily)
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های ای ندارد، ولی شکل دندانسوهانک نیز تفاوت قابل مالحظه

 Lunellaمرکزی، جانبی و حاشیه ای در دو گونه متفاوت است. گونه 

coronata ن و الیروبی یافت های سنگ شکن، سنگ مرغادر ایستگاه

شد. حضور این گونه در سواحل بین جزر و مدی جزیره قشم نیز 

و  Asgari؛ a,b2012و همکاران،  Amini Yektaگزارش شده است )

(. مطالعه حاضر نشان داد نوع سوهانک در این گونه 2012همکاران، 

پور است. در مطالعه عیسی ∞ :R:5:5:∞ریپیدوگلوسان با فرمول 

. این گونه سوهانک این گونه ریپیدوگلوسان گزارش شد( نیز 1392)

خواری دارد و سوهانک دارای تعداد زیاد دندان است رژیم غذایی گیاه

خوبی سازش یافته است. گونه خواری بهکه با این رژیم غذایی گیاه

Turbo radiatus های سنگ شکن، سنگ مرغان و الیروبی در ایستگاه

 R+1+2+1+2ک در این گونه تنیوگلوسان با فرمول یافت شد. سوهان

دهنده رژیم ها در این گونه کاهش یافته و نشانبود. تعداد دندان

تن است. نسبت طول صدف به طول سوهانک خواری در این نرمگوشت

دهنده کوچک بودن سوهانک نسبت بوده و نشان 97/1در این گونه 

میزان متعلق به یک جنس بههای سوهانک در گونه جثه جانور است. به

باشند، ولی های یکسانی میهم شباهت داشته و دارای فرمولزیادی به

های مرکزی، های موجود در دندانشکل دندان یا تعداد دندان در تفاوت

ای است که این تفاوت به سهولت از روی تصاویر کناری یا حاشیه

ای که توسط لعهشود. در مطاخوبی دیده میمیکروسکوپ الکترونی به

Meirelles  و Matthews-Cascon(2003)  ،گونه از  14انجام شد

شرقی برزیل مورد بررسی قرار گرفت، در این پایان سواحل شمالشکم

های ها با رژیمرادوال در این گونه و اندازه ارتباط بین اندازه صدف مطالعه

ت. در این غذایی متفاوت و نوع رادوالی مختلف مورد بررسی قرار گرف

ها ریپیدوگلوسان تشخیص داده شد مطالعه نوع سوهانک در این گونه

های و ارتباط موثری بین اندازه صدف و اندازه رادوال در گونه

Cerithium atratum ،Collisella subrugosa ،Fissurella rosea  ،

Neritina virginea ،Olivella minuta ،Pisania pusio ،Tegula 

viridula   وThais haemastoma های و ارتباط غیرموثری در گونه

Littorina flava ،Littorina ziczac ،Nassarius vibex ،Natica 

marochiensis، Pleuroploca aurantiaca و Pugilina morio  مشاهده

ای به بررسی مورفولوژیکی در مطالعه (2007) و همکاران Franklin شد.

در سواحل هند  Conusگونه از جنس  22شکل دندان در سوهانک 

پرداختند. در این مطالعه هشت ساختار دندانی متفاوت در سوهانک 

ها کمک کرد. بندی گونهها بررسی شد که به دستهاین گونه

Kumbhar  با استفاده از بررسی سوهانک، گونه  (2012)و همکارانش

کردند. در را در سواحل غربی هند گزارش  Morula anaxares جدید

این مطالعه با بررسی رادوال توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره برای 

 را در این منطقه گزارش کردند. Morula anaxares بار گونهاولین

باشد. ای مشابه میهای با شباهت تغذیهسوهانک در گونه ساختار       

تر و کارآمدتر برای استفاده مناسب سوهانک خاصی از پا به نوعیک شکم

 حاضر، تحقیق یجتوجه به نتا با. ای در دسترس نیاز دارداز منابع تغذیه

 یهاگونه در سوهانک طول و صدف طولنسبت  بین یکسانی یباًتقر رابطه

واسطه همین ساختارهای خاص موجود داشت. بهمطالعه وجود  مورد

 توان از سوهانک جهت شناسایی بهتر این موجودات استفاده کرد.می
 

 دانیتشکر و قدر
ارشد رشته نامه کارشناسینتایج تحقیق حاضر مربوط به پایان       

پیشوا  -بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین

پیشوا و پرسنل آزمایشگاه -باشد. از معاونت پژوهشی واحد ورامینمی

تحقیقاتی دانشکده علوم و فنون دریایی انشگاه آزاد اسالمی واحد 
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